
hin Chin hrçc phát trin giai doin 2017-2022, tam nhIn 2030 

Linli vy'c 1: Tm nhIn chi'4z*c báo cli it lwçing 

STT Ni dung Miic ji*gHA M J)  Miic tiêu cii th Kêt qua Thoi gian 

Xây d%rng Dam bã\k 11, 9dirng k hotch chin hrçc K hoch chin lugc ti nãm 2022 phU hçp vOi sirmng, tm 2018 

và thc thi chin 1uçc p ' hçp vth sir mng, trn nhIn cüa Nhà truông, nhn thrçc six dng tInh cüa các ben 

K hoach 

chin 1uc 

sir mang, tm nhmn cüa 

Nhà trung, duçc ph 

nhin cüa Nhà truông giai don 

2018-2022 

lien quan, du?c  thông qua vào nira du cüa näm 2018 

giai don bin rng rãi và thirc Ph bin rông rãi K hotch 02 hi nghj viên chüc tru?ing và các ben lien quan duc t 2017-2018 

2018-2022 thi hiu qua chin hrçc tâi toãn th viên chirc nhm ph bin rng rãi K hoch chin hxçc; 

chirc trong tru&ng và các ben 

lien quan 

K hotch chin 1uçc thrçic cong b trên website cUa Trueing. 2018 

Diu chinh K hoch hang 

näm dra trên kt qua giám sat, 

dánh giá va phán hi cüa các 

ben lien quan 

Báo cáo tin d hang näm v vic thxc thi K hoch chin 

luçic, kern theo phãn hi cüa các ben lien quan; 

K hoch htng näm duçc thông qua và cOng b trên website 

cUa Trueing. 

2018-2021 

2018-2021 

2. Cái thin Dam báo cac quy trInh Thành 1p hi dng rà soát quy Hi dng rà soát quy trinh quán l và co' cu t chüc duçc 2018 

quy trinh quán l và co' cu t trInh quan l và cci cu t chüc thành lap; 

quãn l và chirc minh btch, hiu và xây dung hurng dn cOng Huàng dn cOng tác rà soát quy trinh quán l va co' cu t 2018 

Co cu t 

chirc 

qua, hop pháp d trin 

khai, quãn l vá giám 

tác rà soát quy trInh quán 1 và 

Co cu t chrc hin hành 

chirc duçc xây dirng và thông qua. 

sat hiêu qua K hoich Rà soát, cãi tin quy trinh Báo cáo v quy trInh quãn 1 vâ Co cu t chirc hin hành; 2018-2019 

chin 1ucc quán I va co cu t chüc hin 

hânh, có sr tham khão tü các 

trumg dai  h9c uy tin trong 

nuâc Va quôc tê 

Huàng dn cái tin quy trInh quán 1 và co cu t chirc duçic 

thông qua. 

2018-2019 

Sr diing phãn hi cüa các ben 

lien quan trong qua trinh rà 

Dü 1iu phãn hi cüa các ben lien quan chrçc thu thp vá sir 

diving cho vic rà soát và cãi thin quy trInh quân 1 và co' cu 

2018-2019 
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STT Ni dung Miic tiêu chung Mtic tiêu ciii th Két qua Th&i gian 

soát quy trinh quãn 1 va co 

cu t chirc (thông qua tham 

vn, khão sat) 

t chirc (minh chirng kern theo). 

Nâng cao nãng lirc cho các 

thành vien cUa Hi dng rà 

Các thành viên cüa Hi dng rà soát quy trinh quán 1 và Co 

cu t chirc tham gia các hott dng nâng cao nãng hrc. 

2018 

soát quy trinh quân 1 va co 

ctu t chirc 

Xây drng H thng quán trj 

online d quãn l toàn b hoat 

dng dào tao,  giãng dy và các 

hoat dng chuyên mOn khác 

cüa trrnmg 

H thng quân trj online d quãn 1 toàn b hott dng dáo 

tto, giâng dy và các hoit dng chuyên mon khác cUa tri.rmg 

dugc nghim thu. 

2018 

3. Cãi tin co 

ch dam 

bão chit 

lucrng 

Rá soát lai co ch dam 

bâo chit hrçmg nhtm 

h trçi viêc nâng cao 

cht luong giáo duc 

cilia Nhà truOng 

Xây d?ng  chin hrGc va thit 

lap h thng dam bão cht 

lugng ni b cia cp d vOi 

tr9ng tam dam bão ch.t hxçing 

cilia các chircmg trInh dào tao 

giáo viên 

Chin luçc dam bâo cht hrcmg duçc ban hành vâi sir  tham 

vn cilia các chuyên gia ben ngoài. 

2018 

Xây dmg S tay dam bão cht 

hxcing quy djnh cu th di vOi 

hoat dng dam bão cht lucmg 

ni b cho tiling don vj 

S tay dam bão chit hsçing bao gm nhu'ng quy djnh cii th 

cho tiling don vj và chIrc näng, nhiêm vi  cilia mi cá nhân 

tham gia cOng tác dam bâo chit lucing duqc ban hãnh. 

2018 

Nâng cao näng lc cilia Trung 

tam Khão thI và Dam báo cht 

luçrng giáo due 

Trách nhim cilia mi nhân sir  trong Trung tam Khâo thI và 

Dam bão chit luçmg giáo diic  dugc xác djnh rO rang và duçrc 

dánh giá hang näm; 

2018-2021 

12 



STT Ni dung Muc tiêu chung Miic tiêu ciii th Két qua Thri gian 

100% nhân six cüa Trung tam tham gia các khoá bi duàng 
v hoat  dng dam bão chit lucmg giáo diic dti h9c dixgc 

chüng nhn bâi các chuyên gia trong nuâc va quc t; 

2018-2019 

Co It nht 01 vien chirc tü mi dan vj tham gia vào th?c thi 

và giám sat các hoit dng dam báo chit hxcmg cüa dan vj, 

phi hçp vth di ngü chuyên mon khác d thixc hin cac hot 

dng dam báo chAt lucmg cAp tru'ng; 

2018-2019 

TAt cá viên chüc cAp dan vj tham gia vao cong tác dam bão 

chAt lucmg du duçc bi duO'ng v dam bão chAt lucmg giáo 

duc dai hoc. 

2018-2021 

Cãi thin h thng thông tin B Cong cii và quy trInh thu thp dü 1iu duçic rà soát; 2018 

phic vii cho thu thp thông tin Quy trInh sü diing phãn hi tü các ben lien quan dugc rà soát; 2018 

phãn hi tir các ben lien quan K hoach  cãi thin h thng thông tin thu thp dü 1iu duçic 2018 
d dam bão tInh hiu qua cüa thông qua; 

cOng tác dam bão chAt hxçmg H thng thông tin phiic vii thu thp dI lieu duçic xây dimg; 2018-2019 

trong Nhà trithng D 1iu duç'c thu thp và xr 1 thuOng xuyên (trong do cO 

các cuôc khão sat trrc tuyn hang näm vi các nhà tuyn 

ding, ngui tt nghip vã các ciru sinh viên); 

2018-202 1 

Thông tin cüa 100% giãng viên và ngui hçc duçic thu thp 

và quãn l thuOng xuyên. 

2018-2021 

Linh vy'c 2: Chuvng trinh dào 4w 

STT Ni dung Muc tiêu chung Muc tiêu ciii the Kt qua Thô'i gian 

1. Ra soát, 

thit k& 
thuc hin 

va quãn l 

hiu qua 

Cãi tin chAt 1ucing cña 

cac chuang trInh dào 

tao dai hçc và sau dai  
hc 

Thành 1p Hi dng rà soát các 

cAp d rà soát thuing xuyên 

các chuang trInh dào tao 

Hi dng rà soát các chuang trInh dào tao  duçc thành lap. 2018 

Xây drng S tay huàng dn 

mô ta chiirc nãng, nhim vii cia 

S tay huO'ng dn du?c xây dmg và thông qua. 2018 
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STT Ni dung Mic tiêu chung Mite tiêu ci th Kêt qua Thoi gian 

các chitang 
trInh dào 

tao dai hoc 

và sau dai 

h9c 

thành viên tham gia cong tác rà 

soát chucmg trinh dào tao 

Khao sat nhu cu cüa các ben 

lien quan phiic viii cho cOng tác 

rà soát chuang trinh dào tao 

D lieu v thu eu cüa các ben lien quan dirge thu thp và 

xir 1' thixng xuyên. 

2018-2021 

Rà soát các chirong trinh cr 

than sit pham dam bão tInh 

13 chitang trinh cir than sit pham dugc rà soát vài sir tu vn 

cüa các chuyên gia trong rnrâc và quc t; 

2018 

- 
khoa h9c, hin dai,  cp nht và 

phü hgp vài yeu cu v trInh d 

chuyên môn, nghip vii, dng 

thñ dam báo tIch hgp các vn 

d giáo d%Ic trong phm vi quc 

gia Va quôc tê 

Cãi tin 13 chrnmg trInh dào tao  cr nhân sit phm nói trên 

vó'i sr tham gia cüa các ben lien quan; 

It nht 03 chuong trInh dào tao  cir nhan sit pham dirge cong 

nhn dat  chun cht litgng bi t chirc kim djnh trong nuóc 

hoc quôc tê. 

2018 

2018-2021 

Xây drng 03 chuang trinh cü 
than sir phm giang day bng 

ting Anh cho các chuyên 

ngành: Sit phm Toán h9c, Sit 

pham Vt 1, Giáo dic Tiu 

hçc dáp rng yêu cu chun 

ngh nghip 

03 chitang trinh cir nhân sit pham giâng day  bang ting Anh 

cho các chuyên ngành: Sit pham Toán hçc, Sit phm Vt 1', 

Giáo diic Tiu hçc dirge xây d%rng vâi sir tir van cüa các 

chuyên gia trong nirórc Va quôc tê. 

2021 

Rà soát chitcrng trIth dào tao  
thac sT khoa h9c giáo dç.c hin 

hânh 

06 chitang trInh thac sT khoa hçc giáo dic hin hành dirge rà 

soát vài sir tu vn cüa các chuyên gia trong nitàc vâ quc t; 

06 chuong trIth thac sT v khoa hçc giáo diic dirge cãi tin 

vâi sir tham gia cüa các ben lien quan. 

2019 

2019 

Xây dirng mth 03 chixang trInh 

thac sI khoa hoc giáo duic 

03 chiro'ng trInh thac 51 khoa hQc giáo due  (Thac sl L 1u.n 

va Phuong pháp day hQc b mon Sinh; Thac sI L 1un và 

Phitcing pháp day h9c b mon Toán; Thac sI L 1u.n và 

2020 
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STT Ni dung Muc tiêu chung Miic tiêu cu th Kt qua Thôi gian 
Phixo'ng pháp dy h9c b mon Ljch sir) dixçc xây drng vói 
sir tu vn cüa các chuyên gia trong nu'Oc và quc th. 

Rà soát các chuo'ng trInh tin sT 

hin hành va xay drng 01 

02 chuung trInh tin si hin hành duçc rà soát vOi sir  tu vn 

cüa các chuyên gia trong nrnc và quOc t; 

2021 

chucrng trinh tin si khoa h9c 

giáo diic 

02 chwmg trInh tin si khoa hçc giáo ditc  duçrc cãi thin vi 

sir tham gia cüa các ben lien quan; 

2021 

Chuxmg trinh tin si L lun va phuong pháp dty h9c b 
mon Ngü van duçic xây dmg vth tu vn cüa các chuyên gia 

trong nuâc Va quôc te. 

2021 

2. Rà soát, 

xây dung, 

quán l và 

thc thi 

hiu qua 

các chrong 

Nâng cao chit lrnimg 

cña các chuong trInh 

BDTX 

Xây drng quy dinh va quy 

trinh phát trin các chu'ang 

trInh bi duong thu&ng xuyên, 

trong do bao gm vic thu thp 

và sü ding phan hi cña các 

ben lien quan 

Van ban v các quy djnh và quy trinh rà soát các chrnmg 

trInh BDTX hin có và ban hành các chuong trinh BDTX 

mth. 

2018 

trinh bi 

throng 
Rà soát cac chuong trInh 

BDTX hiên hânh va xay drng 

It nht 01 nhóm nghiên ciru duçrc thành 1p d cái tiên ni 
dung và phuang thirc giáng dy các chuong trInh BDTX; 

2019 

thumg các chucmg trinh BDTX mài 100% cac chucmg trInh BDTX hin hành duqc dánh giá; 2018-2019 
xuyên 

(BDTX) 
dira trên kt qua nghiên c1ru và 

phán hi ti.ir các ben lien quan 

100% cac chucing trinh BDTX du'çc câi tin vài sçr tham gia 

cüa các ben lien quan; 

2018-2019 

d cái thin nôi dung và 

phuong thirc giáng dy nhm 

dam bão tinh linh hott, dáp 

ing yeu cu cüa giáo vien và 

các trumg ph thông 

ft nMt 06 chuong trinh BDTX dugc xây drng cho giáo viên 

ph thông, dáp irng yêu cu chun giáo viên; trong do cO ti 

thiu 03 chuang trInh BDTX dc thu dành cho giáo viên và 

can b quãn l giáo dc a khu vc nông thôn và min nüi 

phIa Bc 

2019 

Thc hin thanh cOng các D 1iu thu thp kháo sat cho thy It nht 70% nguai tham 2018-2021 
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STT Nôi dung Miic tiêu chung Miic tiêu ci th Kt qua Thè'i gian 

chucvng trInh BDTX (dra trên 

phân hi tü các tnthng ph 

thông) 

gia hài lông vài nOi  dung vâ phrnmg thrc giàng dy cüa các 
chung trInh BDTX; 

It nht 60% giãng viên giàng dy chuang trInh BDTX nhn 

duçic dánh giã, phãn hi tIch circ tr nguàri hçc. 

201 8-2021 

Thit lap quy trinh rà soát djnh Quy trInh duçic thit 1p phiic vii cho cong tác rá soát; 2018 

2018-2021 
2021 

ktcác chrnxng trInh BDTX va 

rà soát sau mi dçit trin khai 

Các chutnig trInh BDTX duçc rà soát sau mi dçit trin khai; 

It nht 60% các bài giàng mu quay video, drçxc quan sat b&i 

các dng nghip th hin duçic các phucmg pháp tiên tin 

trong giàng day. 

Linh vtc 3: Nghiên cáu, phdt triln và ddi mfri 

STT Ni dung Mite tiêu tng quãt Mite tiêu ciii th Kt qua Thô'i gian 
Xây drng Tang cuing nghiên Xây dmg cac chInh sách Các van bàn v chInh sách nghiên ciru dixçxc ban hành; 2018 
k hoch 5 

näm cho 

nghiên ciru 

khoa hçc 
giáo dtic 

ciru khoa h9c giáo dic nghien ciru nhm xác djnh các 

linh c u'u tiên cho nghiên 

cüu giáo ditc vài sir tu vn cüa 

các chuyên gia trong nuâc và 

qu6c t 

Xác djnh duçic các lTnh vrc uu tiên cho nghiên cru giáo dic. 2018 

Rà soát chirc näng, nhim vi 

cüa Vin Nghiên ciru Six phm 

trong phát trin chInh sách, 

phi hqp và quàn 1 

Chüc näng, nhim vit cüa Vin Nghien ciru Six pham duçc 

rà soát cn then và diu chinh hçp 1. 

2018 

Thãnh 1p các nhóm nghien 

ciru tp trung vào các linh vrc 

It nht 03 nhóm nghiên ciru vài ti thiu 15 thành viên trong 

mi nhóm duçic thânh lap; 

2018 

u'u tiên cüa nghiên cru khoa 

hc giáo diic 

It nht 03 bài báo v khoa hçc giáo diic/nhOmI näm duçic 

cong b trên các tp chI chun quc gia và quc t; 
2019-2021 

ft nht 03 bài báo v khoa h9c giáo diic/nhóm1nãm duçic 2019-2021 
Cong b trên Tp chI Khoa hc cüa Tru?ng. 
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STT Ni dung Miic tiêu tng quát Muc tiêu cu th Két qua Thoi gian 

Phát trin nãng lirc  nghien ciru 

cüa di ngü giàng viên, tp 

trung cho nghiên ci'u khoa hc 

giáo dic 

ft nht 50% giàng viên tham gia các hi thào, hi nghj, xê- 

mi-na, các nhóm nghien cü'u v khoa hc giáo diic. 

2018-2021 

Dam báo chtt lucing cña các 

kt qua nghiên cñu khoa hpc 

Ca ch và quy trInh dam bào Va dánh giá các cong trInh 

nghiên cüu khoa h9c giáo dixc dugc ban hành; 

2018 

giáo diic ft nht 15 bài báolnäm duqc cong b trên tp chI giáo diic  
chun quc gia; 

2019-2021 

ft nht 06 bài báo du'gc cong b trên tp chI giáo dic quc 

tê trong vông 04 näm. 

2019-2021 

Dy mnh vic ph bin kt 

qua nghiên ciu phm vi 

Các kt qua nghiên thu thrçc áp diing a It nht 10 truang 

ph thông d nâng cao chit 1ung dy va h9c; 

2018-202 1 

quc gia và quc t vai sir tu 

vn và h trV cña các trung 

ft nht 02 hi thào v nghiên thu khoa h9c giáo diic dugc t 

chirc; 

2019-2021 

dai h9c trong và ngoài nuâc Kt qua nghiên ciru thrqc báo cáo It nht 05 hi thão quc 

tê/nãm; 

2018-2021 

Co It nh.t 01 s/nAm trong T?p  chi Khoa h9c cüa Nhà trumg 

dành cho nghiên thu khoa h9c giáo dic thirc hin tir 2020. 

2020 

2. Xây drng Thtic dy si,r gn kt Rà soát ca ch h trci dam bào Ban rà soát ca ch h trV nghiên ciru khoa h9c duçc thành 2018 

k hoch 5 nghiên ci.iru khoa h9c các nghiên ciru khoa h9c ca lap; 

näm cho ca bàn vai nghiên ciru bàn có chit lucing cao Các hithng dn rà soát duçic xây dmg; 2018 

nghien ciru khoa hc giáo d%lc COng tác rà soát hoàn tht vào cui näm 2018; 2018 

khoa hc co Ca ch h trci dugc ban hành vào giUa näm 2018. 2018 

bàn, khuyn 

khIch nhüng 

nghiên cüu 

có lien quan 

T chüc hôi tháo khoa hoc 

chung giüa cac nhà nghiên 

thu khoa hoc ca bàn và các 

nhà nghiên ciru khoa h9c giáO 

ft nht 01 hi thào khoa hçc chung duçc t chirc mi nãm 

vâi chü d tp trung vao rng ding kt qua nghiên cru khoa 

h9c co bàn vào linh virc giáo diic  và nghien ciu giáo diic. 

2018-2022 
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STT Ni dung Mite tiêu tng quát Miic tiêu ciii th Kêt qua Thà'i gian 
dn ITnh virc 
giáo diic 

duc, vOi chü d tp trung vào 
1mg dicing kt qua nghiên clru 

khoa hçc Co ban vào lTnh virc 

giáo diic va nghiên clru giáo 

dic 

IJu tiên các d tài nghiên clru 

có sir kt hçxp gitta các nhà 

ft nht 04 d tài nghiên clru chung giüa các nhà nghiên clai 

khoa h9c ccx ban và nghiên clñi khoa h9c giáo diic thrçxc phê 

2018-2022 

nghiên clru khoa hc ccx ban và 

nghiên cu khoa hc giáo diic 
duyt và nghim thu trong giai doin 2018-2022. 

Tang s6 lucmg các cong b v 

khoa hoc ccx ban tren các tp 

chI quc t 

Ti thiu 10 bài báo/näm du9'c cong b trên các tap  chI quc 
t, bt du ti'r näm 2020. 

2020 

3. Phát trin he 

th6ng quán 

1 dft 1iu 

nghiên clru 

dra trên nn 

tang CNTT 

Cãi thien viêc thu thâp 

và quãn 1 các kt qua 
nghiên ci.'ru 

Xây dirng các chfnh sách va 

quy trinh phic viii cho cong tác 
quan 1 d1t 1iu lien quan dn 

nghien cüii vâi sir tham kháo 

tr các truxng dai  h9c trong 

nuâc và quc t 

Các chInh sách và quy trmnh duçxc xây dirng và ban hành vào 

cui näm 2018. 
2018 

Xây drng và 4n hành h 

thng quãn 1 dft 1iu nghiên 

clru dira trên nn tang CNTT 

trên ccx sO tham khão các 

truOng dai  hc trong và ngoài 

nuOc 

H thng quán 1 dü 1iu nghien cüu dira trên nn tang 

CNTT dixçxc xây drng và di vào sIr ding tlr gilta näm 2019; 

Dçxt thu thp dCt 1iu btng CNTT du tiên duçxc tin hành vào 
cui näm 2019. 

2019 

2019 

Dam bâo phn mm có dIr khã 

näng d thu thp, quãn l dIr 
lieu 

Ph.n mm phiic vii cOng tác thu thp, quán 1 dIr 1iu duçxc 
rà soát, nâng cp vào qu IV näm 2020. 

2020 
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STT Ni dung Mic tiêu tang quát Miic tiêu cy th Kt qua Th&i gian 

Xây drng h thng nhn và 

duyt bài trirc tuyn và xây 

dmg phiên bàn din tfr Ttp 

chI khoa h9c cüa trucYng 

H thng nhn va duyt bài trirc tuyn và phiên bàn din tir 

Tp chI Khoa h9c cüa Trueing duçc xây drng. 

2019 

Linh vrc 4: Hoçit dIng di ngo(li 

STT Ni dung Myc tiêu Mng quát Myc tiêu ciii the Kêt qua Th&i gian 

Hp tác vo'i Nâng cao chit luçmg Xây dirng h thng mng hthi Tang cuè'ng kt ni vâi các trumg ph thông, tilt 100 len 300 2018-2021 

cac truông dy và h9c các hçp tác vâi các trueing ph trung trong vOng 5 näm và có It nht 200 dir an du?c  thirc 

ph thông truYng ph thông, dc thông nhm thit 1p mô hlnh hin vi các trumg ph thông v các lTnh vixc di mâi 

và cac s biêt là cac truông & din hInh quc gia v các dir chucing trInh và phuong pháp giáo diic ph thông, các 

GD&DT khu virc nông thôn và 

min nñi phia Bc 

an hçp tác cilia tru&ng su phm 

v&i các tru&ng ph thông & 

nghiên cthi d?a  trên hott dng cilia triRmg ph thông, v.v... 

Viét Nam 

K kt và tái k kt biên bàn 

hçp tác v&i các tru&ng ph 

ft nht 12 biên bàn ghi nh& v hçip tàc dào tio và nghiên cüu 

v&i các tru&ng ph thông và càc s& GD&DT dugc k kt; 

2018-2020 

thông và các s& GD&DT 

nhm h tn vã trin khai các 

kt qua nghiên cü'u, càc 

Phàn hi tilt càc tru?1mg ph thông duçc thu thp và th hin 

trong các báo cáo hang näm, qua do xàc djnh duçic nhu cu 

bi duOrig thu&ng xuyên cilia các tru&ng ph thông; 

2019 

chuang trinh BDTX, cung cp 

phàn hi v chixcmg trInh dào 

03 chucng trinh BDTX ducrc trin khai mi näm (bat du tilr 

nãm 2019); 

2019-2021 

tao, chit luçng sinh viên tt 

nghip, nâng cao chit lucmg 

giào viên ph thông, các nhà 

quàn 1 giáo diic, m& rng càc 

dia dim thuc tap cho sinh 

viên 

01 hi nghj trin khai thirc tp su phm/nam duc t chirc 

v&i các s& GD&DT và các tru&ng ph thông. 

2018-2021 

T chirc buti/phiên trao di v 01 bui/phiên trao di phucing pháp dy hçc cho giào viên 2018-2021 
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STT N91 dung . Mic tieu tong quat . Miic tieu ciii the Ket qua Tho'i gian 

di mâi giáo diic cho giáo viên 

ph thông trong mi dçit sinh 

hoat chuyên mon cüa giãng 

vien 

ph thông/chuyn sinh hot chuyên mon. 

Rà soát và cãi thin ni dung 03 chuong trInh BDTX mi duçic rà soát và cãi thin. 2019-2020 

và phLro1g thirc ti chrc thirc 

hin các chuong trInh BDTX 

mOi 

2. Hç'p tác vâi 

mng hrOi 

qu6c t và 

các trithng 

di h9c 

nmfic ngoài 

Nãng cao chAt lucmg 

giàng day, hc tp và 

nghien ciru cüa Nhà 

trixng 

Xây dmg các chlnh sách dc 

thu trong hcip tác quc t vri 

sir h trg cüa các tnr?ng di 

hçc trong Va ngoài nuóc 

Các chInh sách v hçp tác quc t duçc xây drng và ban 

hành vào giüa näm 2019; 

12 biên bàn ghi nhO duçc k kt vói các trir1ng dai  hçc trong 

và ngoài nuOc, trong do It nhAt 06 biên bàn ghi nhà dugc 

trin khai thành các hot dng hçip tác ci th 

2019 

2018-2021 

Xây dung k hoach hçip tác tp 

trung vao các 1mb virc nghiên 

cru uu tiên va vic nâng cao 

chAt h.rcmg giãng dy và h9c 

tp vâi sir tir vAn cüa cac 

chuyên gia trong nuâc và quc 

t 

K hoch hçip tác duçrc xây drng xác djnh rO 1mb virc iru 

tiên va các di tác tim nàng; 

it nhAt 20 hOi  nghj, chucing trInh dào to lien quan dn di 

mth chixcing trinh, giáng day, hçc tsp,  dánh giá, hçrp tác trong 

nghien ciru và 1'mg ding khoa hçc giáo d%lc dirge t chi'xc. 

2018 

2018-2021 

Xây dmg Ca ch h trg nhm 

trin khai và quãn I k hoch 

hcrp tác quc t, trong do bao 

gm vic nãng cao trInh dO 

tiAng Anh cho dOi  ngü giàng 

viên 

Ca ch h trg hot dng hçrp tác (mô tã rO rang v ngui 

chju trách nhim và vAn d tài chinh) dirgc ban hành; 

ft nhAt 03 dir an giáo diic dirge tiAn hãnh vOi các tri.r?ing d?i  
hçc nuOc ngoài trong vông 04 näm; 

ft nhAt 30 giáng viên tham gia vào các hot dOng chuyên 

mon nhu trao d6i giàng viên, dào to a nuâc ngoài, tham gia 

cac khoá hoc true tuyAn. 

2018 

2018-2021 

2018-202 1 
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STT Ni dung Miic tiêu tng quát Miic tiêu cii th Két qua Thô'i gian 

Nang cao näng lire  cüa di ngü 

thông qua hott dng mäi 

giãng viên thinh giãng 

ft nht 04 nhà khoa hçc trong do có 02 chuyên gia v khoa 

hçc giáo diic tü các triRrng di hQc uy tin duçe mYi môi näm. 

2018-2021 

Tang cu6ng hap the v dào tto 

thông qua các chu'ang trInh 

trao di sinh viên 

ft nht 60 sinh viên du?c trao di vó'i các tru&ng di h9c 

nrnfrc ngoài mi nàm. 

2018-2021 

3. Hap tác vâi Tang clxng hap tác Hap tác vi các trueing di h9c ft nht 50 giáng viên tham gia các chuang trmnh dào tto, cac 20 18-2020 

các ben lien vó'i các trumg di h9c su phm chü ch& v phát trin phién chia sé thông tin, kinh nghim vth các trumg dai  h9c 

quan khác trong nuâc và các ben 

lien quan khác 

chucmg trInh va t chüc 

BDTX 

su phm chü ch&. 

Tham gia mng 1uri các 

trithng su pham chü chat d 

02 hi nghj v khoa h9c giáo diic  duçc t chirc mi nãm vài 

các tru?mg di hçc su phtm chü cht; 

2018-2021 

xác djnh nhU'ng vn d va các 

linh vuc hap tác chung 

ft nht 03 bui hçp vri các tnr&ng dui h9c su phrn chü eht 

trong mtng 1uri d tháo 1un v các lTnh virc  hap tác chung. 

2018-2021 

Xây dirng, trin khai và rà soát 

thurng xuyên cac chInh sách 

ChInh sách khuyn khIch các hot dng hap tác dugc ban 

hành; 

2018 

khuyn khIch hott dng hap 

tác trong dào tto, nghiên ciru 

Các van ban hap tác v dào t?o,  nghiên ciru và chuyn giao 

cong ngh vó'i các ben lien quan; 

2018 

và chuyn giao cong ngh vói 

các ben lien quan khác 

ft nht 02 dir  an nghiên ciiru giáo diic  và chuyn giao cong 

ngh vâi các tinh. 

2018-2021 

Hap tác vi các ben lien quan 

khác v cci hi tuyn ding cho 

sinh viên tt nghip 

Cutc hp vth các nhà tuyn ding duçc t chirc hang näm 

nham tu vn ngh nghip cho sinh vien. 

2018-2021 

Rà soát tInh hiu qua cüa các Báo cáo v các hott dng hap tác hin ti; 2018 

hoat dng hap tác K hoach tang curng s luçrng và chit hrçmg cüa các hot 

dng hap tác. 

2018 
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STT Ni dung Mic tiêu tng quát Mçc tiêu ci1i th Kt qua Thbi gian 
4. Quáng bá 

Trithng và 
cong b 

thông tin 

Tang crông các hot 

dng quáng bá Trixông 
Xây dçmg, trin khai và dánh 
giá k hoach  truyn thông 

hang näm 

Ban truyn thông thrçic thành l.p; 

K hoch truyn thông hang näm dugc thông qua; 

Báo cáo thung niên v thãnh tru cüa Nhâ truông duqc cong 

b và gui tài cac ben lien quan. 

2018 
2018-2021 

2018-2021 

Cái thin ni dung và hinh Các thông tin kern theo rninh chCrng v di ngfl ging viên, 2018 
thirc website cUa Trueing d 

darn báo vic truyn thông và 

sinh viên t& nghip, nha tuyn ding... ckrçrc cOng b trén 

website cüa Truông.
-- - - 

hinh ánh Nhà tnrng duc 

thrc hin rnt cách hiu qua 

ThCic dy quáng bá Nhà 

trumg (chuxng trInh dào tto, 

trang thit bj, rnOi trixOng hçc 

tap, v.v...) d thu hut nguôi 

h9c tr khu vrc nông thôn va 
rnin nüi phia Bc 

It nht 01 hi nghj/nam v tu vn tuyn sinh vâ tu vn huàng 

nghip ti ch duçc t chüc trong phrn vi mOt  trong 07 tinh 

chrçic giao phi trách trong chuang trinh ETEP (Lao Cai, Yen 

Bái, Ha Giang, Tuyên Quang, Phu Th9, VTnh Phuc, Bc 

Giang). 

2018-2021 

Ph bin cac van ban v quyn 

tác giá, sâ h&u trI tue, chng 

dao van và dao  due nghiên cuu 

H thng thông tin trrc tuyn thrçic xây dçrng d ph bin 

các van ban v quyn tác giâ, sâ hU'u trI tue, chng dao  van 
và dao  due nghiên cü'u. 

2019 

Linh i'c 5: Môi trle'à'Izg giáo dic và ngun litc 

STT Ni dung Mic tiêu chung Mic tiêu cy th Kt qua Thô'i gian 
1. Xây dung Câi thiên van hoá nhà T chuc các cuôc gp rnt/tip K hoach câi thin môi tru?mg giáo dyc hang nãm duc xây 2018-2021 

van hoá nhà truô'ng, bao gm tang xác hoc cac hoat dng chung drng và thông qua; 
tru?xng và cu?ing tuong tác giva giQa giàng vien va ngu&i hçc It nht 12 bui tip xüc/trao di hoc hot dng chung giva 20 18-2021 
môi trung giáng viên vth ngu&i nh&m tao  di,rng c hi cho giang viên vOi ngi.r&i hçc duc t chuc/nam d tang cu&ng 
giáo due hoc, cãi thién khuOn giáng vien va ngixi hc tuGng sir gn kt, thu hiu gifta giáng viên và ngixOi hçc; 

vien tru&ng tác ngoài 1p h9c 70% s giãng viên và ngui h9c duc kháo sat cho dánh giá 
tt v hiêu qua cüa các bui tip xüc và các hoat  dng chung 

2018-2021 
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STT Ni dung Muc tiêu chung Mi1ic tiêu cii th Kt qua Thôi gian 

Thành 1p hi dng rà soát 
khuôn vien tnr?xng và d xut 

Huóng dn rà soát khuôn viên trung duçic xây dmg và ban 
hành; 

2018 

các bin pháp cãi tin Cong tác rà soát khuôn viên duçxc tin hành kern theo báo 2018 
Cáo. 

Cái thin khuôn viên trurng It nht 20% khuôn viên Nhà tnring duçic phu xanh. 2018-202 1 
2. Cái thin Cãi thin trang thit bj Xây drng 02 phông hçc ting Hai phOng hc ting vâi các trang thit bj hin di dixçc xây 2018 

trang thit bj 

phic vii cho 

các phtrong 

nh&m nâng cao chit 

hrcmg dy va h9c 

cho giãng viên và nguii h9c 

d nãng cao k nàng ngoai 
ngit 

drng. 

pháp giâng 
dy va h9c 

tp tiên tin 

Co cu !ai  06 phông hc d 

darn bão tInh linh hot trong 

giáng day, cho phép sir ding 

da dng các chin 1uçc dy 

hoc 

06 lóp hQc vth các thit bj phic vi dy và hçc trirc tuyn 

hin di duc duçc cu tr1ic li phic vi cho giãng dy và 

h9c tap. 

2019 

Nâng cao djch vi thu vin, Không gian thu vin duyc ma rng; 2019 
trang thit bj và các ngun tài 

lieu 

Khu vrc tir hçc có sirc chiira 600 sinh viên cüng mt thai 

dirn duçc xây dmg; 

2019-2020 

S lucmg các du sách ngoi van tang 20%; 2018-20 19 

H thng quãn l thu vin online duçc nâng cap. 2019 

Xây drng môi trumg hçc tp 

trirc tuyn phiic vii cho dào 

H thng quán lr h9c tp duçc xây drng và hoat dng hiu 

qua; 

2019 

tao, hc trrc tuyn và dào to 

tü xa 

02 phông hçc duçc xây drng ph%lc vi cho vic truyn tãi 

trrc tuyn cUa cac lap h9c (dc bit phiic vi cho các chucrng 

trinh BDTX vá các phuong thüc dy h9c linh hoat); 

2018 

30% cac khoa hoc duçc thik k chuong trinh hçc trçrc tuyn. 2019-202 1 

Dánh giá djnh k' môi tru?mg 

h9c tp trirc tuyn và d xut 

Báo cáo djnh k5r và các d xuAt câi tin môi tru&ng h9c tp 

trrc tuyn. 

2019-2021 
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cãi tin 

Nang cao näng 1'rc di ngü d 

4n hãnh môi tnrO'ng dy - h9c 

mth 

100% nhân viên ph trách 4n hãnh môi truô'ng trirc tuyn 

duqc dào tao. 

2018-2021 

3.  Da dng các Da dtng hóa các ngun Xây drng k hoach  tang K hoch tang cithng ngun lirc tài chInh duçic ban hành. 2018 

ngun hrc 

tài chInh 
lire  tài chrnh d h trçi 

vic thirc hin k 

cuo'ng ngun lire  tai chinh tCr 

các ngun thu da dng, hcrp 

hoach chin krçic pháp 

Xây drng va trin khai eác 

chuong trmnh BDTX 

06 chuGng trinh BDTX duçic xây dirng; 

03 chixang trinh BDTX duc trin khai thirc hin mi näm. 

2019 

2019-2021 

Duy tn các khoá dào tao  
CNTT chit hrçrng eao cho 

giáo vien và các dôi tuçmg 

khác nhim dáp rng thu cu 

cUa các ben lien quan 

S hrng các khoá dào tao  CNTT tang 5%/nãm. 2018-2021 

Hqp tác vài các di tác khác 

nhu sâ Khoa hQc và Cong 

ngh, so GD&DT trong 

nghien cUu và chuyn giao 

cong ngh 

03 dir  an nghiên cfru giáo due  và chuyn giao cong ngh 
duçc thirc hiên. 

2019-2021 

Rà soát hang näm vic trin 

khai k hoach tang crOng 

ngun 1c tài chInh 

Báo cáo h&ng näm v vic trin khai k hotch tang cu'ôg 

ngun lire  tài chInh. 

2018-2021 

4.  Phát trin 

ngun nhân 

su 

Nãng cao chit hxong 

di ngfl nhân sir 
Xây dung k hoach nhân su 

phü hçrp vOi yêu cu cUa k 

hoach chin hrqe 

K hoach nhân sir  thrçxc xây drng và ban hành; 

Di ngü giãng viên duçie dánh giá hang näm; 

S krcing giãng vien có b.ng tin si v khoa hçc giáo due  
tang 10%/näm trên tng s tin si khoa hçc giáo due  hin Co. 

2018 

2018-2021 

20 18-2021 
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STT Ni dung Muc tiêu chung Miic tiêu ciii the Kt qua Tho'i gian 

Dam bão vic tuyn diving K hoach,  chInh sách, quy trinh và chi tiêu tuyn ding duçc 2018-2021 
nhân si7r phü hgp vri các linh cong b cOng khai; 

virc uu tiên vâ k hoach  phát VAn ban v các chInh sách h tr? nhà 6 cho di ngü có trInh 2018 

trin chin luac cüa Nhà dt cao; 

tr1i6ng Trong vOng 4 nAm tuyn them duçc 03 giãng viên khoa h9c 

giáo diic hoac  phucmg pháp giâng dy d dáp üng nhu cu 

cüa các linh virc uu tiên nhu khoa h9c giáo diic và phucng 

pháp giãng day. 

2018-202 1 

Dam bâo vic sü diving nhân sir  Báo cáo djnh k' v cong tác rà soát và dánh giá tInh hiu 2018-2021 

hiu qua, minh bach  d phát qua cüa vic tuyn ditng và sir diing nhân sir; 

trin di ngü giâng viên chñ 70% giáng viên tham gia các chiwng trInh dào tao  trong 2018-202 1 

chéit nuOc và quc t d nâng cao nAng lire  ngh nghip sau khi 

kt thüc tap su 01 nAm; 

100% nhân sir  duçc sp xp cong vic hçip 1 dira trên nAng 

luc; 

2018-202 1 

ft nht 35 giáng viên chü ch& thrc dào tao  bi duOig. 2018-202 1 

Nâng cao näng lire  quãn 1' cho ft nht 01 khoá dào tao  quc t v quán 1 ngun nhân sir 2018 

di ngü can b quãn 1 dugc t chñc cho các can b quãn l; 

70% can b quãn I tham gia các ehu'mg trInh dào tao,  bi 

thrOng trong nufrc và quc t d phát trin nAng lire  quãn 1 

2018-202 1 

Xây drng quy trInh dam bâo Quy trInh dam báo chit lucmg giáng viên thinh giáng duçc 2018 

chit lung giáng viên thinh ban hành; 

giang giàng dy trInh d sau Giang viên duçc mñ phái dam báo có trInh do, dáp 1rng 2018-2021 

dai hçc dixçc yêu cu cong vic và chun giáng viên; 

ft nht 20 giang viên thinh giáng duc mi mi näm. 2018-202 1 

Linh vrc 6: Ho tr9 giáng diy 
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SIT Ni dung Misc tiêu chung Muc tiêu cu th Kt qua Thoi gian 

1. Ca ch h Xây d%rng va thrc thi Dánh giá djnh k' hiu qua cüa Báo cáo v tInh hiu qua cüa các chInh sách h trg giáng 2018, 2020 
tr giãng các chInh sách h tr chInh sách h trq giáng viên viên; 

dy giãng viên, dc bit là va câi thin chInh sách nhm ChInh sách mài d h trçl giãng viên duçc ban hành; 2018, 2020 

nhóm giãng vien tp sir  h trV Co hiu qua di ngü 

giãng viên 

100% giãng vien tp sir  dugc hràng dn tp sir. 2018-2021 

1s1ng cao Iing 1rc 

ngh nghiêp cho dOi  

Xãy drng và thirc thi k hoach 

phát trin ngh nghip cho dOi  

K hoach phát trin ngh nghip cho dci ngü giang vien 

duçic thông qua vâi sir  tu vn cüa các chuyên gia trong nuàc 

2018 

ngU giang viên ngü giãng viên nhäm nâng cao và quc t; 

nng lirc  ngh nghip và hiu 

bitt cUa giáng viên dáp img 

70% di ngU giáng viên tham gia các chuang trInh dào tao,  
xe-mi-na vOi các di tác trong nuâc và quc t& 

2018-2021 

nhu c&u cüa giáo diic  ph 

thông 

01 hi nghj tp hun v các phuang pháp day hçc tiên tin 

duçic t chirc mi näm. 

2018-2021 

Xây dmg dOi  ngü giáng viên 

chü cht phi trách chi.rang 

trInh BDTX 

12 nhóm giãng viên chü ch& phi trách 12 chtrang trInh 

BDTX vói It nht 05 thành viênlnhóm duçxc thành lip. 

2018 

Phãn cong b phn chju trách 

nhim giám sat vic thirc hin 

Bàn phãn cOng bO phn chuyén trách giám sat vic thigrc hin 

k hoch phát trin ngh nghip cho giãng viên; 

2018 

và rà soát k hoach phát trin 

ngh nghip 

K hoach duçrc trin khai và djnh kS'  rà soát bâi bO phtn 

chuyên trách. 

2018-2021 

Thit k chixang trinh dc thu 

d nãng cao trinh dO ting Anh 

cho dOi  ngü giâng viên nhm 

tang cuang nang lc g4âng day  
chuyên ngành bang ting Anh 

60% giáng viên hoàn thành khoá hc nâng cao trinh dO ting 

Anh và Co näng 1rc ngoi ng tuang dtrang trinh dO B2 theo 

khung tham chiu châu Au (duc cOng nhn a cp khu virc 

hoc duçrc chirng nh.n bM chuyên gia quc ti). 

2018-2021 

Xáy drng các chuang trinh 
dc thu d nâng cao k5' nàng 

MOt  chuang trinh dc thu v irng ding CNTT trong giãng 
dy trc tuyn duçic xây drng và ban hành; 

2018 

CNTT cho giãng viên nhm 100% giãng viên chU chat ph trách BDTX duc bi duang 2018 
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STT Ni dung Miic tiêu chung Miic tiêu Cu th Kt qua Thôi gian 
tang cràng nàng 1rc trong nâng cao k nang CNTT trong giâng dy trrc tuyn; 
giáng dy trirc tuyn 60% các giãng viên khác duçc bi du&ng nâng cao k5 nAng 2018-2020 

CNTT trong giáng dy trirc tuyn. 

Dánh giá vâ cong nhn Rà soát ca ch va xây drng Báo cáo rà soát v Ca ch dánh giá giáng viên và d xut cãi 2018 
giáng viên rO rang, 

minh bach  và chu.n 

huâng dn nhm dánh giá 

giãng viên dra trên chu.n 

tin 

Huâng dn dánh giá giãng viên phü hçp vâi chu.n giáng 2018-2019 
xác ngh nghip cüa B GD&DT viên thrçrc ban hành. 

Xây drng H thng quàn 1 

th&i gian và chrn cong viên 

chirc 

H thng quàn 1 th?i gian và chm cong viên chirc duçxc 
nghim thu và dua vào sir diing 

2018 

Ltnh vy'c 7: H3 trr h9c tlp 

STT Ni dung Mc tiêu chung Miic tiêu ci th Kt qua Thôi gian 
Cãi tin quy Cài tin chit hrng Rà soát quy trInh tuyn sinh h Báo cáo rà soát quy trInh tuyn sinh h vüa lam viira h9c và 2018, 2020 
trInh tuyn quy trinh tuyn sinh vera lam vra hçc va giám sat d xut cái tin; 
sinh theo tmg giai doan  nh.m dam 

báo sir cOng bang, minh bach  

Quy trInh tuyn sinh mñ di vói h via lam vra h9c duçic 

cOng b cong khai trên website cüa tnrmg. 

2018, 2020 

2.  Phát trin Phát trin các djch vu Thành 1p dan vj chuyên trách Don vj chuyên trách tu vn ngithi hçc duçrc thành 1p vào 2018 
các djch vii tix v.n nhim h trg kjp tu vn ngui h9c v qua trInh gifta näm 2018; 

tu vn ngiri 

hc 

thi cho ngui hpc hoc tap, d&i sing sinh viên và 

phát trin ngh nghip voi sir 

100% ngtr&i h9c dan tc thiu s& ngui h9c có hoàn cánh 

dc bit khó khán duc tu v.n v các chmnh sách h try; 

2018-2021 

tham gia cüa dai  din các khoa ft nht 70% ngu&i hçc phán hi tIch circ v các hoat dng tu 

vn, h trçY. 

2018-2021 

3.  Tang cung Tang cuing trái Xây drng va frin khai k K hoach hoat dng hang nàm cUa HOi  Cru sinh viên duc 2018-202 1 
trãi nghim nghim h9c tp cho hoach hoat dng cüa HOi  Cru ban hành; 
h9c tp ngu&i hçc sinh viên d kt ni hiu qua 

vâi các ciru sinh viên trong 
hoat dng giáo diic cüa Nhà 

It nht 03 bui giao hru, trao di kinh nghim gitta ciru sinh 

viên và sinh viên duçic t chrc mi näm cho các khóa sinh 

viên khác nhau. 

2018-2021 

27 



STT NÔI dung Muc tiêu chung Miic tiêu ciii the Kêt qua Thô'i gian 

trithng 

Rà soát Co ch khen thuâng 

nhm khuyn khIch ngtrñ hc 

tham gia các hot dng ngoii 

khoá 

Các chInh sách khen thug ngui h9c du'c rã soát. 2018-2021 

T chc chui hot dng 

ngoi khoa nhm dãp irng thu 

ft nht 10 hoat dng ngoi khoa duc t6 chixc/nthm; 

ft nht 70% ngthi h9c dánh giá tIch circ v các chucing trinh 

2018-2021 

2018-2021 

cu cüa nguài hc và da dng 

các trãi nghim h9c tp 

ngoti khoá. 

4 Cái tin 

dánh giá va 

cOng nhn 

kt qua h9c 

tp 

Cãi tin quy trInh dánh 

giá, cong nhân kt qua 

hçc $p cüa ngithi hc 

Ctp nht ngân hang d thi Ngân hang d thi duçic cp nht. 2018-2021 

Rà soát quy trInh dánh giá sir 

tin bO cüa ngui hçc (dira 

trên phãn hi cUa giãng viên 

va nguO'i hçc) dra trên các tiêu 

chI rO rang, barn sat chun du 

ra và d ctrong mon h9c 

D 1iu thu thp ti'r giãng viên và ngu1i h9c v quy trInh 

dánh giá k& qua h9c tp hin tai. 

2018-2021 

Dánh giá djnh kr näng 1?c  
nguô'i h9c d theo dOi s1r tin 

b 

Báo cáo djnh kr v nãng 1irc ci'ia ngui hQc và dtt 1iu dánh 

giá duçic thu thp và dua vào h théng quán 1 CNTT. 

2018-2021 

Rà soát các quy djnh v cong 

nhn kt qua hçc tp cüa 

ngix&i hçc 

Báo cáo v cOng tác rà soát quy djnh v cOng nhn kt qua 

h9c tp cüa nguOi h9c và d xuât cãi tiên; 

It nht 30% s hçc phAn (hotc chuyên d) trong mi khoá 

h9c có thirc hin dánh giá cac k5 nãng chung; 

Các phuo'ng pháp tiên tin dtiçc áp diing vào dánh giá näng 

lirc ngizñ hc (VI dxi: tr dánh giá, dánh giá dng ding, dánh 

giá h so, dánh giá th hin,...). 

2018 

2018-2021 

2018-2021 

Huy dtng ngun Iirc tr các cá ft nht 50 ngixOi h9c dan tc thiu s va ngtrOi hçc có hoàn 2018-2021 
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STT Ni dung Myc tiêu chung Myc tiêu cy th Kt qua Thôi gian 

nhân, t chirc trong và ngoài 

truOng d h trçi nguii h9c 

dan tOc  thiu s và ngui h9c 

Co hoàn cánh kho khän 

cãnh khó khãn duçic h trV tài chInh mi näm. 
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